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Antoni Pineda repassa 40 anys de trajectòria al Centre Cultural 
Terrassa 
 
Es farà una visita inaugural guiada per l’artista aquest dissabte a les 19’30h 

 
Des de dijous fins l’1 de febrer a les sales 3 i 4 del Centre Cultural Terrassa es podrà 

veure l’exposició ‘Pineda. 1974-2014’. Un recull de 80 quadres, majoritàriament 

paisatges, que repassen 40 anys de vivències plasmades en l’obra pictòrica de l’artista 

granadí i resident a Terrassa. Tant podrem veure les cales i muntanyes escarpades de 

Mallorca  com pobles i places de Marroc, o indrets de la seva Granada natal. Aquest 

dissabte a les 19’30h Pineda oferirà una visita guiada per al públic que vulgui conèixer 

de prop l’evolució del traç i l’estil de l’artista al llarg de les quatre dècades dedicades 

als pinzells.  

 

L’obra 

L’interès per viatjar i conèixer la llum i les tonalitats d’altres indrets, com Marroc -a on 

va estar en dues estades diferents-, Egipte i algunes petites poblacions granadines -

Berchules, Trebelez-, ens permet veure una evolució en la seva pintura, i copsar la 

importància del color en la seva obra. 

En els seus inicis fa una exhibició del seu domini del dibuix en obres com El Nus i Vell 

amb pipa. A través d’un recull de treballs al carbonet mostra la seva faceta més 

retratista, dibuixos que suggereixen una brillant expressivitat des de l’esbós i la traçada 

del més essencial.  

A l’any 1977 es poden veure exposats  alguns olis, a on destaca la presència del color, 

una paleta que anirà agafant força en la seva trajectòria. El 1981 és a la galeria Roch-

Minué, a on l’obra mostrada accentua la importància del color per sobre la forma, i a 

on podem començar a parlar de pintura lluminosa. 
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L’artista 

Antoni Pineda, nascut a Motril (Andalusia), l’any 1953 es va traslladar amb la seva 

família Catalunya, i l’any 1977 s’estableix a Terrassa quan es va casar amb Assumpció 

Ganzalbez. No va ser fins l’any 1974 que Pineda va mostrar públicament les seves 

obres en una exposició col·lectiva a Barcelona. Des del 1988 es dedica 

professionalment a la pintura i ha exposat en diverses ciutats d’arreu del món, entre 

elles Nova York, Zurich, París, San Diego, Las Vegas i Palma de Mallorca. Després de 40 

anys d’aquella primera exposició, el Centre Cultural Terrassa ret homenatge a 

l’efemèride. 

 

----------------- 
Les dades:  
Pineda, 1974-2014 
Data: Del 18 de desembre a l’1 de febrer  
Lloc: Sales 3 i 4. Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 
Horari: de dilluns a dissabte, de 16h a 21h, i festius durant les funcions. 
Més informació: http://www.fundacioct.cat/exposicio/pineda-1974-2014/ 
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